Ved kordøren ser vi treskulpturer av de fire
evangelistene, Matteus med mennesket, Markus med
løven, Lukas med oksen og Johannes med ørnen.
De er trolig laget av treskjæreren Michael Røyel ca.
1750, og regnes for å være blant det beste av norsk
treskulptur fra den tiden. Skulpturene ble reddet fra
kirkebrannen i 1880.
Altertavlens motiv er den oppstandnes møte med de
to disiplene i Emmaus. Lukas 24, 13-32 Kunstner
er Eilif Peterssen, kjent for portretter av bl.a.
Henrik Ibsen og Arne Garborg, illustrasjoner
til Snorres kongesagaer og Asbjørnsen og Moes
eventyr, og historiemalerier som ”Christian II
undertegner dødsdommen over Torben Oxe.”
Døpefonten av marmor var en gave til kirken i1871.
Den ble ved heroisk innsats reddet fra brannen i
1880. Prekestolen er dekorert med 12 små malerier
av apostlene. De er utført av Hugo Lous Mohr (1889
– 1970) i forbindelse med kirkens 50 års-jubileum.
Lous Mohr er mest kjent for takmaleriene i Oslo
domkirke. Fargebruken er den samme begge steder.
På alteret står to messing-lysestaker fra 1738 –
klenodier som ble reddet fra brannen 1880.
Glassmaleriene ble utført 1932 – 34 av Karl
Kristiansen (1886 – 1971), en elev og medarbeider
av Emanuel Vigeland. Motivene er fra venstre
mot høyre: Bergprekenen, Jesu fødsel, nattverden,
korsfestelsen, oppstandelsen og Jesus velsigner de
små barn. Over side-galleriene henholdsvis engel
med basun og Olavskors.
Kirketekstilene i Kristiansand domkirke er av nyere
dato.

DOMKIRKENS ORGEL
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Kirken og menigheten
Med målene 60 meter
lengde, 38,7 meter bredde
og 70 meter tårnhøyde er
Kristiansand domkirke en
av Norges største kirker.
Den tilhører Den Norske
Kirke, som er en evangelisk
luthersk kirke. Den er hovedkirke i Agder og Telemark
bispedømme, som omfatter
de tre fylkene Vest-Agder,
Aust-Agder og Telemark.
Dagens kirke er den fjerde
på samme sted. Kort etter
byens grunnleggelse i 1641
ble en enkel kirke reist.

Bispesetet ble flyttet fra
Stavanger til Kristiansand i
1682, og en verdig domkirke
kunne innvies i 1693.
Den brant i 1734 og ny
domkirke stod ferdig i 1738.
I 1880 brant også denne, og
nåværende kirke ble innviet
i 1885. Den er tegnet i nygotisk stil av arkitekt Henrik
Thrap-Meyer som også har
tegnet bl.a. Victoria Terrasse
i Oslo. En grunn til den
uvanlige orienteringen med
alter mot vest er at murer fra
den gamle domkirken kunne
brukes i koret i den nye.

Kirken har gjennomgått
restaureringsarbeider
ved forskjellige
jubileer:

Som sentrumskirke
i Kristiansand er
den også et naturlig
samlingssted ved større
arrangementer. Samtidig
er den menighetskirke
for bydelene Kvadraturen
og Eg. Menigheten har
et aktivt menighetsliv
med 11 ansatte og mange
frivillige som driver et
omfattende arbeid innen
diakoni, flyktningearbeid
og trosopplæring. Det er
også et rikt gudstjenesteliv
med mer enn 160
gudstjenester i året.

VED
DOMKIRKENS
125 ÅRSJUBILEUM I 2010

ble kirkens korparti bygget om.
Korgitteret ble fjernet, de fire evangelistene
ble plassert som frittstående skulpturer, og
TIL
koret ble utvidet med to meter. Det ble
50 ÅRSogså bygget mobilt alter. En tid
JUBILÉET
VED
senere ble gulvtepper fjernet
I 1935
BYENS
og en lekekrok ble
ble interiøret fargesatt av arkitekt
opprettet.
350 ÅRS
Arnstein Arneberg, som også fikk montert
JUBILEUM
en korskranke av gamle messing-balustre
I 1991
med inngraverte navn på givere.
fikk kirken klokkenspill
Balustrene var reddet fra den
i gave fra Falconbridge
VED
gamle kirken. Glassmalerier
Nikkelverk.
75 ÅRSi koret ble også
JUBILÉET
satt inn.
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KOR OG ALTERPARTI

I 1960
ble treverket i
kirkerommet
sandblåst.

Åpen kirke midt i byen

Kunst og klenodier







VÅPENHUS



Våpenhuset ble tidligere brukt som kapell. På veggene er
en serie gamle malerier som opprinnelig var frontfelter i
orgelgalleriet. De ble tatt ned midt på 1800-tallet fordi de
ikke svarte til tidens kunstneriske smak. Slik unngikk de
brannen i 1880.
Relieffene på døren mellom våpenhuset og kirkeskipet ble
utført av sørlandskunstneren Olaf Hasaas (1894 - 1977), og
montert i 1965. Feltene viser Kristus som dommer på den
ytterste dag, Marias bebudelse, Jesu fødsel, Jesu dåp, Jesus i
Getsemane, Jesus bærer korset og Jesu oppstandelse.

KIRKESKIPET



På vei gjennom kirkeskipet passerer vi under modellen av
fregatten ”Jylland”, som deltok i sjøslaget ved Helgoland i 1864.
Falne dansker ble etter slaget stedt til hvile på kirkegården i
Kristiansand. Ved 100 års-minnet for slaget ble modellen, som
er en gave fra vennskapsbyen Hjørring, overlevert av Danmarks
arveprins. Fregatten kan besøkes i Ebeltoft.

Glassmaleriene ble utført 1932 - 34 av Karl Kristiansen
(1886 - 1971), en elev og medarbeider av Emanuel
Vigeland. Motivene er fra venstre mot høyre:
Bergprekenen, Jesu fødsel, korsfestelsen, nattverden,
oppstandelsen og Jesus velsigner de små barn. Over sidegalleriene henholdsvis engel med basun og Olavskors.


 

KOR OG ALTERPARTI

Døpefonten
av marmor
var en gave til
kirken i 1871. Den
ble ved heroisk innsats
reddet fra brannen i 1880.
Prekestolen er dekorert med
12 små malerier av apostlene. De
er utført av Hugo Lous Mohr (1889
- 1970) i forbindelse med kirkens
50 års-jubileum. Lous Mohr er mest
kjent for takmaleriene i Oslo domkirke.
Fargebruken er den samme begge steder.
På alteret står to messing-lysestaker fra 1738 –
klenodier som ble reddet fra brannen 1880.

Kirketekstilene i Kristiansand domkirke er av nyere dato.
De er laget av kunstner Borgny Farstad Svalastog, f: 1943.



Ved kordøren ser vi treskulpturer av de fire evangelistene,
Matteus med mennesket, Markus med løven, Lukas
med oksen og Johannes med ørnen. De er trolig laget
av treskjæreren Michael Røyel ca. 1750, og regnes for å
være blant det beste av norsk treskulptur fra den tiden.
Skulpturene ble reddet fra kirkebrannen i 1880.
Altertavlens motiv er den oppstandne Jesu møte med
de to disiplene i Emmaus. Lukas 24, 13-32. Kunstner er
Eilif Peterssen, kjent for portretter av bl.a. Henrik Ibsen
og Arne Garborg, illustrasjoner til Snorres kongesagaer
og Asbjørnsen og Moes eventyr, og historiemalerier som
”Christian II undertegner dødsdommen over Torben Oxe.”

DOMKIRKENS ORGEL



Kirken fikk nytt orgel november - 2013. Det er bygget av
Orgelbau Klais, Bonn, Tyskland, og har 67 stemmer hvorav
4 transmisjoner. Av disse er 9 stemmer plassert i et kororgel
på nordre sideskipets galleri. Orglet har 4 528 piper og to
spillepulter, en mekanisk på hovedgalleri og en elektrisk foran
i skipet. Orgelfasaden er en kopi av domkirkens opprinnelige,
tegnet av Henrik Thrap-Meyer i 1884. Det holdes mange
orgelkonserter i kirken i løpet av året.

